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1. Základní údaje o škole      

        

 

 

1. 1. Škola       
 

       Základní škola Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková organizace  

       Štefánikova 2701,  761 25 Zlín      

       příspěvková organizace od 1.1. 2003     

       IČ:    710 07 997       

       IZ: 102 319 171       

       Identifikátor právnické osoby 600 113 965     

       Vedení školy: ředitel:  Mgr. Jana Kříčková (od 1. 1. 2016)  

  statutární zástupce: Mgr. Hana Chmelická,  zástupkyně ředitele 

   (od 1. 7. 2015 – 31.12.2015 pověřená řízením školy) 

       Kontakt: tel.:  577 006 433     

  e-mail: skola@zsezzlin.cz    

       

      Jméno pracovníka pro informace:   Veronika Krajčová, kancelář školy 

 

        

1. 2. Zřizovatel       

 

      Statutární město Zlín       

      obec, se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín     

      IČ 00283924       

        

1. 3. Součásti školy 
       

       Základní škola   kapacita k 1. 9. 2006  620 žáků 

       IZO: 102 319 171       

       Kapacita plánovaná      620 žáků 

        

       Školní družina   kapacita k 1. 9. 2014  125 žáků 

       IZO: 118 500 236       

       Kapacita plánovaná      125  žáků 

        

 

1. 4. Základní údaje o součástech školy 
         

          

Součást školy 
Počet tříd  Počet žáků přepočtený počet počet žáků na  

oddělení celkem na třídu ped. pracovníků ped. úvazek 

1. stupeň 12 251 20,9 13,5 18,6 

2. stupeň 11 219 19,9 18,5 11,8 

Školní družina 4 121 30,25 4 30,2 
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1. 5.  Materiálně-technické podmínky školy    

 

 Odborné pracovny JČ, M, F, Ch, Př, Ze,  Hv jsou zároveň kmenovými třídami 

 Multimediální učebna je vybudována v bývalé sborovně (v současné době je však využívána 

velmi málo z důvodu zastaralého vybavení) , druhá počítačová učebna je v zeleném patře       

a malá počítačová místnost (6 počítačů)  je samostatně v červeném patře – pouze                 

pro vyučující 

 Ve škole máme 13 interaktivních tabulí (4x  SMART, 8x BENQ, 1x DIGITAL BOARD) 

 Malá tělocvična je v budově školy 

 Velká tělocvična je na odloučeném pracovišti vedle Kongresového centra Zlín (vzhledem 

k možné demolici lze do budovy investovat jen nutné finanční prostředky na údržbu 

stávajícího stavu) 

 Školní družina má jedno oddělení samostatně, druhé bylo umístěno v 1. A, třetí v 1. B, čtvrté 

v 3. A 

 Prostory „Odpočinkové zóny u ZŠ Emila Zátopka“ využívaly v odpoledních hodinách děti   

ze školní družiny. Vyučování tělesné výchovy dopoledne nebylo doposud možné. Po dohodě 

se sousední střední školou bychom zde rádi vyzkoušeli výuku TV tak, aby nerušila dopolední 

vyučování obou škol 

 Vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami se postupně vylepšuje (nedostatek 

finančních prostředků). 

 Vybavení kabinetů i odborných učeben je na velmi dobré úrovni. Schází dobudovat kabinet 

Vv a dějepisu + sklad učebnic 

 Vybavení sportovním nářadím v obou tělocvičnách je vyhovující, každoročně se průběžně 

snažíme o inovaci  

 Žákovský nábytek je postupně obměňován a opravován dle finančních možností 

 V prostorách šaten je v provozu bufet 
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1. 6. Údaje o Školské radě        

     

 Byla zřízena  1. 1.  2006 

 Má 6 členů 

             Zástupci školské rady: 

 Ing. Naděžda Kristlová, v průběhu roku ji vystřídala Hana Hráčková 

 Jana Jordová 

 Lenka Hradilová - předsedkyně 

 Pavla Kotopulosová 

 Mgr. Irena Bublíková 

 Mgr. Eva Krčmářová 

 

1. 7. Údaje o občanském sdružení při škole 

 

       Klub rodičů při ZŠ  byl zřízen 26.1. 2001 pod čj. J. VS/1-1/45894/01-R  IČO: 265 16 357 

       Výbor Klubu rodičů 2015/2016 

 Pavla Kotopulosová, předsedkyně KR 

 Magdaléna Teplá, místopředsedkyně KR 

 Radka Kořénková 

 Drahomíra Karasová 

 Renata Zábojníková 

 Lenka Fridrichová 

 PaedDr. Miroslava Horníková, za ZŠEZ 

Školní sportovní klub – ŠSK byl zřízen 6.1. 1997 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program 

 

Sport mne učí vítězit, 

Sport mne učí prohrávat. 

Sport mne učí všemu – 

zkrátka životu. 

Ernest Hemingway 

 

Základní škola Emila Zátopka je úplnou základní školou s 1. -  9. ročníkem, jejíž součástí jsou třídy 

I. stupně, II. stupně a školní družiny. Škola poskytuje základní vzdělání na základě vzdělávacího 

programu Škola a sport, který vychází ideově z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání a jehož součástí jsou i učební plány pro I. stupeň, pro II. stupeň pro třídy se sportovním 

zaměřením a pro třídy bez sportovního zaměření..  

 

Školní družina pracuje se vzdělávacím programem pro ŠD. 

 

 

 

 

 



6 

 

3. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2015-2016 
 
   3. 1. Základní údaje 

 

zaměstnanci ZŠ fyzické osoby přepočteno   

Počet učitelů ZŠ   33 33,07   

počet vychovatelů ŠD   4 3,79   

Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 6,5   

Počet pracovníků celkem   44 43,36   

3. 2. Údaje o pedagogických pracovnících 
    

 

 

Pedagogičtí Pracovní zařazení 
úvazek 

stupeň  
aprobace 

roků 

pracovníci funkce vzdělání p.praxe 

1. ředitel školy 1,0 VŠ 6.-12., Ze, Tv  23 

2. zástupce ředitele 1,0 VŠ 1.-5.     29 

3. zástupce ředitele 1,0 VŠ 6.-9., M, Bi   24 

   1. stupeň             

4. učitelka 0,5 VŠ JČ   24 

5. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     40 

6. učitel 1,0 VŠ 1.- 5.   25 

7. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   5 

8. učitel 1,0 VŠ 1.- 5.     18 

9. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   5 

10. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     29 

11. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   18 

12. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   6 

13. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   35 

14. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5   1 

15. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   32 

16. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   33 

     2. stupeň             

17. učitelka 0,5 VŠ Jč   24 

18. učitelka 1,0 VŠ Ch, Fy     18 

19. učitelka 1,0 VŠ ČJ, Tv   12 

20. učitelka 1,0 VŠ Ma, Tv  36 

21. učitel 1,0 VŠ Ze, Tv  4 

22. učitelka 1,0 VŠ Inf.,Fy  22 

23. učitelka 1,0 VŠ ČJ, HV  24 

24. učitelka 1,0 VŠ TV, Ze  33 

25. učitelka VP 1,0 VŠ Ma, Ze   36 

26. učitelka 1,0 VŠ 6.-12. Jč,OV  11 

27. učitelka 1,0 VŠ 6.-12. JA 9  

28. učitelka 1,0 VŠ 6.-9. ČJ, Dě    29  

29. učitelka 1,0 VŠ 6-9. JA 1  

30. učitelka         1,0 VŠ 6.-12. TV, Př  2 

31. učitelka 1,0 VŠ 6. – 9. Dě, OV  30 

32. učitel     1,0 VŠ 6.-12. Př. Tv   30 

33. učitelka 1,0 VŠ 6.12. Vv, Jr, Jn   24 

    Vychovatelky         

31. vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD  1 

32. vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD   38 

33. vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD   26 

34. vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD  32 
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3. 3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

učitelé 
odborná kvalif. aprobovanost     

% %     

1. stupeň 100,0 100,0     

2. stupeň 100,0 100,0     

Vychovatelky ŠD 100,0 100,0     

 

3. 4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby     

Věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2016     

VZDĚLÁNÍ/VĚK 
21/30 31-40 41-50 51-60 Důchodový věk celkem 

m/ž m/ž m/ž  m/ž  m/ž m/ž 

Úplné  0 / 5  1 / 3  1 / 6  2 /16 1 / 0  5 / 30 

Pouze odborné  -  / -  - / -   - / -   - / -  -  / -  - / - 

Pouze pedagogické -  / -  -  / -  - / -   - / - -  / -   - / - 

Nevyhovující - / -  -  / -  -  / -  -  / -  -  / - - / - 

C E L K E M   0 / 5  1 / 3  1 / 6  2/ 16 1 / 0  5 / 30 

         

Věková struktura pedagogických pracovníků - přepočteno na plné úvazky   

VZDĚLÁNÍ/VĚK 
21-30 31-40 41-50 51-60 Důchodový věk celkem 

m/ž m/ž m/ž  m/ž  m/ž m/ž 

Úplné 0 / 4,107 1 / 3 1 / 5,107 2 / 16 0,636 / 0 

0,636 

/28,214  

Pouze odborné  - / - - / -  - / - - / - - / -   - / - 

Pouze pedagogické - / - - / -  - / - - / - - / -  - / - 

Nevyhovující - / - - / -  - / - - / - - / -  - / - 

C E L K E M  0 / 4,107 1 / 3 1 / 5,107  2 / 16 0,636 / 0 

0,636 / 

28,214 

Poznámka:        

Úplné - VŠ magisterské v oblasti pedagogických věd     

Pouze odborné - VŠ odborné + pedagogické minimum     

Pouze pedagogické - SŠ pedagogického zaměření     

Odchody pedagogických pracovníků:      

 2 pracovníci odešli na vlastní žádost 

 1 pracovník odešel do starobního důchodu   

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:    

 - trvá nedostatek kvalifikovaných učitelů cizích jazyků     

         

3. 5. Údaje o nepedagogických pracovnících      

Ostatní pracovníci pracovní zařazení úvazek stupeň vzdělání       

 pořadové číslo funkce   obor       

1. ekonom 1,0 SEŠ s maturitou     

2. administrativa 0,6 SEŠ s maturitou       

3. školník 1,0 SO s v. listem     

4. uklízečka 1,0 základní        

5. uklízečka 1,0 základní        

6. uklízečka 1,0 SŠ s maturitou     

7. uklízečka 1,0 SŠ s maturitou 
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4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 1. Zápis k povinné školní docházce     

Zapsaní do  Počet žádostí  Nastoupili Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do  

1. třídy 2015 o odklad do 1. tř. 2015 do 1. tř. 2016 o odklad do 1. tř. 2016 

55 2 40 45 5 29 

4. 2. Výsledky přijímacího řízení 2015/2016        

a) na víceletá gymnázia přijato:        

gymnázia   z 5. ročníku ze 7. ročníku        

zřízená krajem 5 -        

soukromá  - -        

církevní  - -        

          

 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z 9. ročníku přijato: 

gymnázia obch. akademie zdravotní školy prům.školy  ostatní SŠ SOU celkem  

9 6 3 11  10 0 39  

          

c) na soukromé školy přijato:        

gymnázia obch. akademie zdravotní školy prům.školy  ostatní SŠ SOU celkem  

 -  -  -  0  22   22  

            

 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z 9. ročníků  z niž. ročníků         

4  0         

          

 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (a odešli ze školy):   

v 9. ročníku v nižším ročníku         

65  0         



9 

 

          

5. Údaje v výsledcích vzdělávání žáků  

       

          

5. 1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků        

a) Přehled o prospěchu           

Ročník 
Počet žáků Prospělo  

Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 
  

celkem s vyznamenáním   

1.A 17 17 0     

1.B 21 20 1     

1.ročník 38 37 1     

2.A 20 18 2     

2.B 20 17 2 1 1   

2.ročník 40 35 4 1 1   

3.A 27 20 7     

3.B 29 18 11     

3.ročník 56 38 18     

4.A 22 12 10     

4.B 16 7 9     

4.C 19 16 2 1    

4.ročník 57 35 21 1    

5.A 23 12 11     

5.B 24 12 12     

5.C 13 7 6     

5.ročník 60 31 29     

1. stupeň 251 176 73 2 1   

6.A 26 6 17 3    

6.B 11 5 6     

6. ročník 37 11 23 3    

7.A 20 6 14     

7.B 30 2 26 2    

7.C 18 2 16     

7. ročník 68 10 56 2    

8.A 16 5 11     

8.B 15 4 11     

8.C 17 6 11     

8. ročník 48 15 33 0    

9.A 15 2 13     

9.B 30 7 20 3    

9.C 21 0 21     

9. ročník 66 9 54 3    

2. stupeň 219 45 166 8    

CELKEM 470 221 239 10 1   
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b) Přehled o chování           

Pochvala 

1. pololetí 2. pololetí     

Celkem 

žáků 
% Celkem žáků % 

    

třídního učitele 117 24,95 128 27,23     

ředitele školy 24 5,12 32 6,81     

 - za dobrou reprezentaci školy v naukových soutěžích a olympiádách    

 - za výborný prospěch a chování, za práci pro třídu     

 - za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích      

Napomenutí   

1. pololetí 2. pololetí     

Celkem 

žáků 
% Celkem žáků % 

    

napomenutí TU 40 8,53 34 7,23     

důtka TU 22 4,69 26 5,53     

důtka ředitele školy 11 2,35 10 2,13     

 - falšování podpisu v žákovské knížce       

 - nedostatečná  příprava na vyučování      

 - pozdní příchody, záškoláctví        

 - podvody a lhaní        

 - nevhodné chování ke spolužákům a učitelům      

Snížené stupně z 

chování 

1. pololetí 2. pololetí     

Celkem 

žáků 
% Celkem žáků % 

    

2 - uspokojivé 0 0 3 0     

3 - neuspokojivé 0 0 0 0     

  - uspokojivé chování – nevhodné chování (kouření el. cigarety, ničení školního majetku) 

                                     - neomluvené hodiny, nedovolený odchod z vyučování 

         

Neomluv. hodiny Počet % 
      

1. pololetí 4 0       

2. pololetí 9 0       

celkem 13 0       

         

c) Údaje o integrovaných žácích:       

Druh postižení Ročník 
Počet 

žáků       

Sluchově postižení - -       

Zrakově postižení 1. ročník 1       

S vadami řeči 
4. ročník 1       

7. ročník 1       

Tělesně postižení 4. ročník 1       

Autismus 5. ročník 1       

S vývojovými 

poruchami učení 
 

 

 

1. ročník 1       

2. ročník 1       

4. ročník 2       

5. ročník 1       

6. ročník 2       

7. ročník 1       

9. ročník 2       

celkem je integrováno: 15       
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5. 2. Výchovné poradenství 

          
Během roku  postupovala výchovná poradkyně podle Plánu výchovného poradce, požadavků 

kolegů učitelů a potřeb žáků a jejich rodičů, podle vyhlášky č. 147/2011  Sb., kterou se měnila 

vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP a dětí mimořádně nadaných,               

a vyhlášky 116/2011 Sb., kterou se měnila vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských 

služeb ve školách a školských zařízeních. Na žádost rodičů nemáme pevně stanoveny konzultační 

hodiny, takže rodiče využívali volnější termíny, a výchovná poradkyně byla  k dispozici rodičům                 

po telefonické domluvě kdykoliv to potřebovali.   

I v letošním školním roce  předávala VP důležité informace pro rodiče a jejich děti na webové 

stránky naší školy.  

Oblast profesní orientace žáků: 

 žáci 9. tříd byli průběžně informování (od září po březen) o nabídkách studijních i učebních 

oborů: osobně v hodinách předmětu Svět práce, na informační nástěnce v modrém patře         

u kabinetu VP, prostřednictvím školního webu, rodičům byly předány informace na třídních 

schůzkách v září 

 každý žák dostal jedno vydání Atlasu školství – Kam na školu ve Zlínském kraji 

 z 9. tříd vychází letos 66 žáků, 2 žáci z 5. třídy na gymnázia a 1 žákyně 9. ročníku bude        

ze zdravotních důvodů opakovat 9. ročník 

 na počátku školního roku byl VP proveden průzkum předběžného zájmu o střední školy, 

zejména o sportovní gymnázium a školy uměleckého zaměření – přihlášky do listopadu  

 2. října absolvovali žáci 8. ročníků  Den řemesel v rámci podpory učebních oborů                  

ve Zlínském kraji. Při té příležitosti navštívili ZPS frézy, kovárnu VIVA, Konform Plastik      

a Mitas. 

 ve dnech 2., 5. a 9. 10. 2015 se zúčastnili žáci 9. tříd programu Hledám povolání, které        

se pro mě hodí  na Zlínském Úřadu práce – IPS (jedna z dalších pomocí při správné volbě 

střední školy) 

 poradenská služba podle potřeby a po dohodě s rodiči a žáky - byla často využívána, zejména 

telefonicky 

  během listopadu a února byla zajištěna pomoc rodičům a žákům 9. i 5. tříd při vyplňování 

přihlášek, provedena kontrola správnosti, vytištění, potvrzení a předání přihlášek žákům      

pro rodiče – odesílají sami zákonní zástupci na SŠ 

 žáci i rodiče byli písemně informováni o práci se Zápisovým lístkem, tyto byly oproti podpisu 

vydávány žákům od konce února až do 15. 3. 2016 

 žákům 9. tříd bylo doporučeno sledování informační nástěnky v modrém patře u kabinetu VP, 

zájem o možnosti dalšího vzdělávání, pomoc při odvolacím řízení a hledání volných míst     

na školách po 1. termínu přijímacích zkoušek. Velkou výhodou je výuka  předmětu Člověk a 

svět práce výchovnou poradkyní 

 žákům 8. ročníku se SVP byl zařízen  kontakt na PPP nebo SPC z hlediska profesní orientace 

a uplatnění zohlednění při přijímacím řízení a dalším studiu. Avšak ne všichni rodiče jej 

využili, což je ke škodě pro jejich děti – rodiče byli poučeni na TS 

 zajištění informací o Dnech otevřených dveří na různých školách prostřednictvím nástěnky 

VP, na webových stránkách naší školy, případně na portále Zkola.cz 

 protože má VP akreditaci kariérového poradenství, provedla testování žáků 9. tříd 

s následným rozborem a vyhodnocením, využíváme rovněž testů na ISTP  

 v letošním roce proběhlo testování žáků 8. ročníků panem Ropem (jen zájemci) 

 abychom seznámili naše žáky se školami a obory, které často volí, pozvali jsme do hodin 

ČaSP na prezentace následující školy: 

 2. 11.  prezentace Střední školy gastronomie a obchodu  – 9. A, B 

 3. 11  prezentace Střední průmyslové školy polytechnické – COP – 9. B 
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 9. 11.  prezentace Střední  školy oděvní a služeb Vizovice s ukázkami líčení a  kadeřnictví –  

9. A, B 

 11. 11. prezentace SOŠ OOM s ukázkami bojových umění – 9. B 

 4. 12. prezentace Střední policejní školy v Holešově – 9. B 

 17. 12. prezentace Tauferovy střední veterinární školy v KM 9. A 

 žáci 9. ročníku vypracovali projekt o svém budoucím povolání a o škole, na kterou se budou 

hlásit – na nástěnce VP 

 žáci 8. ročníku zpracovávali projekt „Řemesla dnes a nyní“ 

 žáci 9. ročníků – virtuální účast na burze škol Zlínského kraje – v hodinách ČaSP – školy 

dodávají své prezentace na CD 

 

Oblast výchovného poradenství: 

 výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala schůzek TU a vyučujících v jednotlivých 

ročnících 

 účast VP na třídních schůzkách v  9. třídách – sdělení aktuálních informací ze seminářů 

z oblasti volby povolání, rozdání informačních letáčků o přijímacím řízení v letošním 

školním roce 

 individuální pohovory VP s rodiči ať už osobně nebo telefonicky 

 účast VP na poradách vedení školy  

 podchycení a sledování žáků se specifickými vývojovými poruchami, řešení konkrétních 

situací 

 spolupráce s metodičkou prevence SPJ Mgr. Hradilovou 

 1 žák 2. třídy byl od března do května ve SVP Domek ve Zlíně – rodinné problémy 

 pomoc rodičům při výchovných problémech společně s TU a metodičkou prevence SPJ, 

pomoc rodičům při domácích nápravách dětí s VPU, pomoc s vyplňováním žádostí                

o vyšetření 

 v letošním školním roce jsme se zaměřili na semináře a přednášky, které se vztahují     

ke společnému vzdělávání – inkluzi 

 účast na DVPP, zaměřená na problematiku VP – viz bod 7 výroční zprávy 

 

Spolupráce s odborem péče o mládež: 

 dvě jednání s odborem soc. péče MMZ – případové konference: rodinné poměry žáků 

 nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle Metodického pokynu MŠMT    

č.j. 10 194/2002-14 ze dne 11. 3. 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. 

                                                                    

VP se průběžné zúčastňovala jednání s třídními učiteli  4. B, C, 5. A, 6. A, 8. B a 9. B            

a s rodiči při řešení jak výchovných, tak i prospěchových problémů - 7x, jednání výchovné komise 

proběhlo dvakrát  – zápis je u MP. Průběžně probíhaly konzultace s asistentem pedagoga v 5. tř. 

Mgr. Věrným a VP. Za 1. pololetí proběhlo ve škole nebo v PPP a SPC 25 konzultací a ve 2. pololetí 

12 konzultací.  

Každý čtvrtek  byla VP přítomna jednání na vedení školy.  

 

Integrace a péče o žáky s VPU: 

 v letošním roce jsme získali do 5. třídy asistentku pedagoga k žákovi s ADHD  

 v rámci spolupráce s PPP bylo zajištěno předání nových formulářů pro třídní učitele  

i ostatní pedagogy – na serveru U (rodiče se mohou objednávat i sami přes email)  

a vyučující nově vyplňují formulář do KPPP Zlín – Efektivita IVP 

 v září se uskutečnila schůzka třídních učitelů, VP a učitelů nápravné péče k vytvoření IVP 

 předání materiálů z PPP – pro začínající a nové učitele  
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 konzultace KPPP Zlín – Bc. Libuše Kopřivíková, Mgr. Titěrová, Mgr. Pelajová, 

 PhDr. Markovičová, Mgr. Audová – konzultace pro žáky integrované proběhly během září   

až října, další proběhly během roku dle potřeby nových vyšetření 

 PPP Přerov – Mgr. Plánková – byla ukončena spolupráce a žák 6. A byl převeden do KPPP 

Zlín 

 KPPP Kroměříž - spolupráce s garanty  PhDr. Baladovou, Mgr. Pražákovou 

 velmi kladně hodnotíme spolupráci se SPC Středová a Broučkova Zlín. Oceňujeme pomoc 

při vypracování IVP, průběžné kontroly naší práce, náslechy v hodinách a pomoc                

při odstraňování zdravotního znevýhodnění žáků. O naše žáky se starají Mgr. Forejtarová      

a Mgr. Žůrková. Návštěvy ve škole: 7 x proběhly i s konzultacemi VP, TU a garanta. 

 

Pro rok 2016 bylo podáno na KÚ 14 žádostí o finanční příspěvek pro integrované žáky,         

v průběhu roku další 2:  

I. stupeň:   9 žáků 

II. stupeň:  6 žáků, z toho 1 žákyně 9. ročníku byla dlouhodobě nemocná, řešeno s PPP Zlín 

 

Žáci, jsou do programu integrace zapojeni na doporučení PPP nebo SPC a na vlastní žádost 

rodičů (zákonných zástupců). Pro každého žáka je zpracován Individuální vzdělávací program 

vedený TU, VP a vyučujícími příslušných předmětů. Tento byl schválen PPP nebo SPC a projednán 

s rodiči žáka. 

Integrovaným žákům je věnována 1 hodina týdně na nápravu na základě žádosti rodičů                       

a informovaného souhlasu rodičů – tato je jednou za pololetí vyhodnocena a uložena u VP. 

Žáci s VPU 1. stupně, kteří nejsou integrovaní, byli na základě doporučení PPP zařazeni                   

do dyslektického kroužku k Mgr. Sýkorové. Od loňského roku u nás pokračoval asistent pedagoga  

Mgr. Petr Věrný s žákem 5.A. 

  

 

Stav k 20. 6. 2016      

 

 VPU Integrovaní 

1. stupeň 12 9 

2. stupeň 33 6 

celkem 45 15 

 

 

 

Závěr: 

 

Rezervy vidíme v nápravě poruch učení u diagnostikovaných žáků s IVP. Žák by měl být 

motivován k výraznějšímu překonávání svých obtíží.  Je třeba zvětšit i podíl žáka a jeho rodičů        

na vyrovnávání jeho handicapu. Problémem zůstává nedostatek vhodných hodin k nápravě poruch     

u žáků ze sportovních tříd na 2. stupni – koordinace doby tréninků a školy. Všichni učitelé jsou 

průběžně seznamování s aktuálními stavy a problémy  na pedagogických poradách. 

Jako trvalý úkol zůstává zajistit doškolování učitelů, zejména JČ a JA jako dyslektických nebo 

logopedických asistentů. 

Nadále se musíme zaměřovat na děti s VPCH, zejména ADHD a autismus – studium odborné 

literatury, semináře, školení. Tento cíl se nám postupně naplňuje. Nadále budeme využívat funkci 

asistenta pedagoga, vhodný by byl i speciální pedagog nebo školní psycholog. Zde bychom rádi 

využili nabídky Šablon k inkluzivnímu vzdělávání. 
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        Výsledky přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2015-2016 

 

Přijímací zkoušky 2016, třídy 9. A, 9. B, 9. C 

 

Název školy 9.A 9.B 9.C celkem 

Gymnázium TGM   4 1  5 

Gymnázium Lesní čtvrť  1  1 

Gymnázium Holešov    1  1 

Gymnázium Otrokovice    1 1 

Gymnázium KM   1  1 

Obchodní akademie Zlín 1 2 3 6 

SPŠ Zlín     1 5 6 

SPŠ Otrokovice       

Střední škola multimediální   1 1 

SŠ nábytkářská Bystřice p. H 1   1 

SUPŠ Uherské Hradiště  1  1 

Střední zdravotnická škola  2 1  3 

Soukromá pedag. škola Zl  1  1 

SPŠ polytechnická - COP Zl 2 3 4 9 

SOŠ a gymn. Staré Město  1  1 

SŠ gastronomie a obchodu Z  1  1 

SŠ OOM Zlín     2 2 

SŠ hotelová    3  3 

Střední škola podnikatelská ZL   1 1 

Střední škola obch. technická 4 7  11 

Střední škola Kostka Vsetín   3 3 

SPŠ dopravní Břeclav       1  1 

SŠ logistiky Olomouc    1  1 

COP Uherský Brod     1 1 

COP technické Kroměříž   1   1 

SOŠ Luhačovice  2  2 

15 29 21 65 

 

 

 

Osmiletá gymnázia – 2 žáci z 5. ročníku 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 2015-2016  

 
Základním dokumentem činnosti byl Minimální preventivní program, jehož cílem je naučit 

žáky rozpoznávat rizikové způsoby chování, vštípit odmítavý postoj k sociálně patologickým jevům 

a utvrzovat nerizikové formy jejich chování. Díky sportovnímu zaměření naší školy vychováváme 

naše žáky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času 

Preventivě výchovné působení tvoří neoddělitelnou součást výuky a prolíná se všemi 

vyučovacími předměty. 

Metodička prevence sociálně patologických jevů se kromě standardních a každoročních 

setkání metodiků prevence zúčastnila celodenního školení s názvem Šikana II. Tento workshop 

pořádala společnost Madio Zlín. 

Žáci 1. – 3. ročníku se s tématy prevence seznamovali s ohledem na jejich věk v rámci vyučovacích   

a třídnických hodin. 

Kromě toho se v letošním školním roce v rámci prevence uskutečnily tyto akce:  

1. Beseda s příslušníky Policie ČR na téma „ Nedělej mi to, nechej mě“.  Programu se účastnili 

žáci 4. a 5. tříd a byl zaměřen na to, aby byli žáci citlivě a s ohledem na jejich věk seznámeni 

s tématem zneužívání dětí. 

2. Žáci 6. a 7. ročníku si vyslechli přednášku na téma Kouření je nemoc, která zabíjí. 

3. Pro žáky 8.tříd byla zorganizována přednáška AIDS stále hrozí. 

4. Velmi zajímavý a žáky  pozitivně vnímaný byl film Jakub, který zhlédli žáci 9. tříd. Tento 

film velmi sugestivně řešil problematiku domácího násilí. Po skončení filmu následovala 

beseda nejenom s tvůrci filmu, ale i s příslušníky Policie ČR a pracovníky OSPODu. Kromě 

debaty o tématice domácího násilí měli žáci také možnost vznášet dotazy. 

5. Ve všech třídách II. stupně proběhly na konci března besedy o šikaně jako reakce na mediálně 

propíraný případ učitelky, kterou žáci SŠ v Praze šikanovali. Žáci tuto kauzu sledovali, chtěli 

se k ní vyjádřit. Důraz byl kladen na opakování postupu, co dělat, když je dítě šikanováno, 

kam se tato zpráva /i anonymně/ dá oznámit. 

6. Na žádost třídních učitelů i části rodičů byly v lednu za finanční podpory Klubu rodičů  

zorganizovány workshopy ve třídách 8. A, 8. B a 4. B s odbornicí na sociální vztahy. Paní 

Mgr. Milena Mikulková ve třídách debatovala o bezpečném klimatu ve třídě, problémech        

i způsobech jejich řešení.  

Plnění MPP 

 

a) Jsme sportovní škola s hlavním zaměřením na  hokej, plavání a lehkou atletiku. 

Hokej: žáci hrají dorosteneckou nebo žákovskou ligu, účastní se výběru do reprezentace kraje, mají 

pravidelné tréninky, na které je škola pravidelně uvolňuje. Jsou plně vytíženi. Vědí velmi dobře,     

že jakékoli zaváhání se projeví na jejich výkonnosti. Úzká spolupráce klubu PSG Zlín a školy – 

ověřování fungování hokejové akademie. 

Plavání:  žáci trénují každý den, některé dny dvoufázově, o víkendech se účastní různých závodů, 

spojených s cestováním po celé republice. Po rozpadu oddílu plavání na dva plavecké kluby nejsou 

vztahy mezi oběma konkurenčními kluby ideální.  

Atletika: pravidelné tréninky, atletická liga, Pohár rozhlasu a další pravidelné soutěže. 

Další sporty na naší škole: orientační běh, gymnastika, tenis, stolní tenis, florbal 

Někteří naši žáci dosáhli ve sportu vynikajících výsledků.   
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(Ondřej Koníček, 4. C – Čokoládová tretra) 

 

 

b) Všechny části MPP, které patří do pravidelné výuky byly splněny, bylo probráno všechno učivo 

podle ŠVP školy. 

c) Akademie v tomto školním roce byla organizována pro žáky 9. ročníků jako jejich rozloučení      

se školou. Rozloučení se konalo na Malé scéně a žáci devátých tříd se rozloučili i krásnými 

ukázkami toho,  co umí – hudba, zpěv, recitace, sport - i scénkami ze života třídy.  

d) Memoriál Jana Kubelky a Daniela Veselky. Na počest chlapců, kteří zemřeli na následky 

zranění padajícím stromem, se koná pravidelně každý rok v dubnu celoškolní turnaj ve vybíjené, 

házené a basketbalu.   

e) Adopce na dálku: Linsy Awuor jsme adoptovali před rokem. Je také z Keni, stejně jako předchozí 

adoptované dítě Simon Ngigi. Adopce opět proběhla přes Adopci Afrika, CENTRUM NA ROVINU, 

s kterým jsme měli mnoho let velmi dobré zkušenosti. Ve škole si vede velmi dobře. Je to vynikající 

příklad multikulturní výchovy a boje proti rasismu 

f) Spolupráce s institucemi a organizacemi , stejně jako s rodiči již byla popsána. 

Na naší škole se na tvorbě i plnění MPP podílejí vedení školy, všichni učitelé i všichni zaměstnanci 

školy, stejně tak trenéři a celé vedení sportovních klubů. 

  

 

Organizace a struktura prevence  

 

Výchovný poradce -  Mgr. Ladislava Jeřábková 

 Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti 

prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. setkává             

se i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci 

s druhými. Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí 

v případě: 

 výskytu agresivního chování ve třídě 

 signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové ) 
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 náhlém i trvalém neúspěchu v učení 

 obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči 

 porušování pravidel soužití ve škole žákem 

 krádeží ve třídách 

 konfliktního či jinak problematického klimatu třídy 

 

Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, 

vede individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář 

sociálních služeb apod.) linku bezpečí aj. organizace. Může se zúčastnit komunitních kruhů              

ve třídách, které organizují učitelé a zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů žáků. Obrací se      

na sociální odbor, kurátory v případě podezření na problém v rodině či porušování zákona. 

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů  - Mgr. Marie Hradilová 

Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. 

Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty 

k možné nápravě (projekt, spolupráce s vedením školy.) Spolupracuje s institucemi                            

a organizacemi v oblasti primární prevence - PPP, Policie ČR. Koordinuje předávání informací          

o problematice sociálně patologických  jevů ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. 

Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. 

 

Třídní učitel, učitelé 

Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, 

učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů 

výchovného poradce a metodiky prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na 

týmových schůzkách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují 

opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 

osobních setkání a dalších možností komunikace (e-mail, mobil). 

 

Ředitel školy, vedení školy  

Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé 

školy a provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní   

se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.  

 

 

Sportovní aktivity a volný čas našich žáků, spolupráce s organizacemi 

 

 jsme základní škola zaměřená na sport, od čtvrtého ročníků jsou tři sportovní třídy (A – 

plavání, B- atletika, C – lední hokej) 

 žáci bez sportovního zaměření v kmenových sportech mohou být zařazeni do tříd A, B 

 žáci jsou velmi vytížení při sportovních aktivitách, mnozí mají  v týdnu dvoufázový trénink a 

pak se teprve připravují na vyučování, což je velmi náročné 

 ve škole se setkáváme s negativními jevy jako je záškoláctví,  náznaky šikany občas kouření 

žáků II. stupně 

 spolupracujeme s kurátorem města Zlína – záškoláctví, šikana 

 konají se besedy s Policií ČR – kriminalita mládeže 

 velmi dobrá je spolupráce s Městskou policií 

 Unie Kompas – zážitkové programy (vztahy mezi spolužáky, šikana, drogy drogová 

závislost) – těchto programů se účastní žáci I. i II. stupně 

 s Centrem prevence spolupracuje převážně I. stupeň 

 ve škole je sportovní kroužek při školní družině a florbalový kroužek pro žáky II. stupně 



18 

 

 na závěr školního roku proběhlo slavnostní vyřazení žáků devátých tříd a ocenění nejlepších 

sportovců roku 

 na chodbě školy ve žlutém patře jsou instalovány dvě schránky důvěry – během                         

školního roku se neobjevil žádný podnět ze strany žáků  

 

 

 
(3. místo na Mistrovství ČR v ledním hokeji – starší dorostenci) 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 

 
 

 
  

 
I. stupeň 

      

  DATUM KDE TÉMA ČAS CENA (ONIV)   VYUČUJÍCÍ 

1. 9. 9. 2015 Zlín Individuální vzdělávací plán 13:00 - 16:00 
 

  Krčmářová 

2. 21. 10. 2015 Zlín Práce s integrovaným žákem v ZŠ 9:00 - 11:00     Věrný 

3. 2. 11. 2015 Zlín Klima třídy a práce se třídou 13:00 - 17:00 900   Klepalová 

4.  10- 3., 17. 3. 2016 Zlín Jak efektivně sestavit IVP 14:00 – 17:00 970  Koschatská 

5. 20. 4. 2016 Zlín Práce s integrovaným žákem v ZŠ 9:00 - 11:00   Věrný 

          1870 0   

    
Celkem: 1870 
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  II. stupeň             

  DATUM KDE TÉMA ČAS 
CENA  

(ONIV) 

CENA    

(Provoz) 
VYUČUJÍCÍ 

1. 7. 9. 2015 Zlín POKOS – Obrana státu 9:00 - 12:00   
 

Vanická 

2. 13. 10. 2015 Zlín Konference Roadshow 8:00   
 

Bublíková 

3. 15. 10. 2015 Brno Jak být asertivním učitelem 12:00 - 17:00  950 
 

Vybíralová 

4. 12. 11.2015 Zlín XV. Krajská konference o EVVO 
 

  
 

Ernestová 

5. 30. 11. 2015 Zlín Setkání školních metodiků prevence 13:00   
 

Hradilová 

6. 26. 1. 2016 Zlín Chemie pro učitele ZŠ a SŠ 9:00 - 16:00 500 
 

Ernestová 

7. 16. 2. 2016 Luhačovice C Systém celýden 
  

Bublíková 

8. 23. 2. 2016 
Uherské 

Hradiště 
Práce učitele s nestandartním typem žáků 10:00 - 17:00  690 

 

Slováčková 

R. 

9. 9. 3. 2016 Zlín Správa školní matriky v systému Dm Software 9:00 - 16:00 
 

1598 Bublíková 

10. 6. 4. 2016 Zlín 
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a přípravky na 
školách 

9:00 - 16:00 660  Ernestová 

11. 
8. – 10. 4. 2016 

14. – 17. 4. 2016 
Zlín Zdravotník zotavovacích akcí   2000 Hálová 

12. 13. 4. 2016 Zlín Workshop pro učitele chemie 8:00 – 16:30   Ernestová 

13. 26. 4. 2016 Zlín Šikana II. Praktické práce s kazistikami 9:00 – 16:00 900  Hradilová 

14. 27. 4. 2016 Otrokovice Setkání Nadace Depositum Bonum – svítivé diody 15:00 – 17:00   
Ernestová 

Bublíková 

15.  23. 5. 2016 Zlín Tisk vysvědčení v aplikaci Dm Software 10:00 – 15:00  1198 Bublíková 

16. 13. 6. 2016 Zlín Práce se žákem s poruchou autistického centra v ZŠ 9:00 – 13:00   Hálová 

     
3700 4796 

 

    
Celkem: 8496 

 

 

 

 

 
      

        

 
Vedení školy 

      

  DATUM KDE TÉMA ČAS CENA (ONIV) 
CENA  

(Provoz) 
VYUČUJÍCÍ 

1. 8. – 9. 9. 2015 Zaječí Cloud je budoucnost vzdělávání, konference 
 

    Chmelická 

2. 
září 2015 – červen 

2016 
Zlín Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 8:00 – 15:45  5900    Chmelická 

3. 8. 10. 2015 Zlín 
Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací 

soustavy v ČR 
9:30 - 14:00     Chmelická 

4. 8. 10. 2015 Zlín Integrace žáků ze zahraničí do českých škol 9:00 – 13:00 450   Horníková 

5. 14. 10. 2015 Zlín Setkání výchovných poradců 13:00 - 15:30 
 

  Jeřábková 

6. 26. 10. 2015 
Uherské 
Hradiště 

Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 9:00 - 15:00 790   Horníková 

7. 7. 12. 2015 
Uherské 

Hradiště 
Personální a mzdová agenda v praxi ředitele školy 9:00 – 14:00 950    Chmelická 

8. 16. 2. 2016 Zlín Přijímací řízení do škol 9:30 – 14:30 1250    Kříčková 

9. 24. 2. 2016 Zlín Komunikace pro vedoucí pracovníky 9:00 – 13:30 850   Kříčková 

10. 16. 3. 2016 Zlín Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství 9:30 - 13:30 1250   Kříčková 

11. 18. 3. 2016 Zlín Personální řízení a činnosti ředitele školy 9:00 - 16:00 600   Kříčková 

12. 18. 3. 2016 Zlín Společné vzdělávání krok za krokem 8:00 – 13:00   Jeřábková 

13. 4. 4. 2016 Zlín Inkluze na ZŠ 9:00 - 16:00 
 

  Jeřábková 

14. 14. 4. 2016 Zlín Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ 9:00 - 16:00 
 

  Jeřábková 

15. 21. – 22. 4. 2016 Soláň Vzdělávání managementu škol a školských zařízení 
 

1300    Kříčková 

16. 4. 5. 2016 Zlín Společné vzdělávání a OP VVV 9:00 - 16:00   Kříčková 

17. 13. 5. 2016 Zlín Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci 9:00 - 16:00 400  Chmelická 
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  DATUM KDE TÉMA ČAS CENA (ONIV) 
CENA  

(Provoz) 
VYUČUJÍCÍ 

18. 18. 5. 2016 Zlín Setkání výchovných poradců 13:00 - 15:30    Jeřábková 

19. 23. 5. 2016 Zlín Tisk vysvědčení v aplikaci Dm Software 10:00 – 15:00   1198 Chmelická 

20. 13. 6. 2016 
Uherské 

Hradiště 
Výkon spisové služby v kontextu současné legislativy 9:00 – 13:00 850  Horníková 

21. 13. 6. 2016 Zlín Práce se žákem s poruchou autistického centra 9:00 – 13:00   Jeřábková 

22. 16. 6. 2016 Zlín Společné vzdělávání a OP VVV 9:00 - 16:00   Jeřábková 

    
  14590 1198  

    
Celkem: 15788  

        

 
Pedagogický sbor 

      

  DATUM KDE TÉMA ČAS CENA (ONIV) 
CENA 

(Provoz)  

1. 11. 11. 2015 Zlín 
Pedagog a digitální jazyková laboratoř 

Vyučující cizích jazyků 
14:15 – 18:00 3630   

 

     
3630 0   

    
Celkem: 3630 

 

        

 
Náklady celkem na vzdělávání:     29784 

 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

8. 1. Soutěže naučné a sportovní  2015-16       

Název soutěže, přehlídky, 

olympiády 
školní okresní oblastní ústřední 

 

Olympiáda-český jazyk 43 1    

Přírodovědný klokan ano     

Konverzační soutěž v JA 14 1    

Biologická olympiáda ano 1 1   

Dějepisná olympiáda ano ano    

Umělecký přednes - II. st. 21 2    

Pythagoriáda ano 4    

Zeměpisná olympiáda   ne ne    

Klokan – M – I. st. ano     

Poznej a chraň (II. stupeň) ano 3 3   

Zlatý slavíček - I. st ano     

Ekoolympiáda  2    

Žákovská badatelská konference  2    

Chemická olympiáda 4 4    

Literární soutěž Hledání      

Den Země ano     

Poznej a chraň (4.-5. třída) ano 3 3   

Recitační soutěž - I. stupeň ano 2    

         

Atletický čtyřboj      ano ano    

Zátopkova štafeta   75     

Atletický trojboj   ano 3    

Přespolní běh   ano 2 týmy    

Pohár českého rozhlasu     4 týmy 1tým   

Florbal  ano    
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Memoriál D. Veselky, J. Kubelky   celá škola     

Plavání   ano 4 týmy 4 týmy   

Vybíjená – I. st.   ano     

Stříbrný věnec - plavání  ano    

Orientační běh  ano    

OVOV ano ano 3 3  

  

 

 

8.2. Testování žáků   

 

V uplynulém školním roce byli testováni na podzim žáci 8. ročníku a na jaře žáci 6. ročníku v rámci 

inspekčního elektronického zjišťování, které nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na 

místě. 

Zjišťování se týkalo se týkalo podmínek pro rozvoj matematické gramotnosti žáků v ZŠ. 

 

 

8. 3. Organizace sportovních soutěží pro jiné školy 
 

 - okresní přebor POHÁRU ROZHLASU – všechny kategorie 

 - okresní a krajský PŘEBOR V PLAVÁNÍ 

 

 

8. 4. Sportovní aktivity 
 

Školní sportovní soutěže ve školním roce 2015/2016 

 

Září 

- Zátopkova štafeta – 25 x 400 m – zúčastnilo se 75 žáků 

- finále OVOV – Praha – Hetmer – Janků 55. místo, Havlík 23. místo, Žáček 69. místo 

- Okresní přebor v přespolním běhu  - Trnava – starší žáci, mladší žačky, mladší žáci 1.místo         

a postup do Krajského finále, starší dívky 1. místo a postup do Krajského finále 

Říjen 

- Krajské finále v přespolním běhu – Bystřice – Starší dívky 1. místo – Illéšová, Dlabajová, 

Zlobická, Kotopulosová, mladší žáci 3. místo – Čechman, Hradil, Lavička, Macík, Martinec 

Listopad 

- Okresní a krajské finále v plavání – starší dívky, starší chlapci, mladší dívky, mladší chlapci – ve 

všech kategoriích jsme skončili na 1. místě, do finále postupovala družstva starších, toho jsme   

se bohužel nemohli zúčastnit, protože lednový termín kolidoval s termínem plaveckého 

soustředění. 

Okrskové a okresní kolo ve florbale – starší žáci postoupili s okrsku do okresu – účastnili se žáci 8. C 

a 9. C – skončili na 2. místě 

 

Březen 

- Memoriál Dana Veselky a Jana Kubelky v míčových hrách – mladší děvčata 1. 7 B, 2. 6 A,        

3. 7 A; starší děvčata 1. 8 A, 2. 9 B, 3. 8 B; mladší chlapci 1. 7 A, 2. 7 B, 3. 7 C; starší chlapci   

1. 8 C, 2. 9 C 
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Květen 

- Okresní kolo Poháru rozhlasu –  Otrokovice – účastnila se družstva starších dívek a chlapců        

a mladších dívek a chlapců; starší dívky se umístily na 2. místě a postoupily do Krajského finále 

(4.místo)  - Frůňková, Illéšová, Balážová, Petrášová, Škubalová, Kotopulosová, Dlabajová 

- Atletický čtyřboj – mladší chlapci – 3.místo – Pařízek, Sedlář, Macek, Lavička, Macík 

- OVOV  - Krajské kolo – Bachánek (postup do finále), Žáček, Jiříček 

Červen 

- Přebor školy v atletickém čtyřboji – žáci 2. stupně 

 

8. 5. Přehled plnění plánu EVVO 2015 - 2016 

 

Září     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

Zpracování nabídky VP 
1. - 9. 

ročník 
Plán   2015-16 Koordinátor EVVO 24. 9. 2015 

Zpracování nabídky 

DVPP v EV 
 Plán   2015-16 Koordinátor EVVO 24. 9. 2015 

Terénní exkurze  Plán   2015-16 
Koordinátor EVVO + 

TU 
24. 9. 2015 

Recyklohraní, soutěže 
1. - 9. 

ročník 
Škola 

Koordinátor EVVO + 

všichni zaměstnanci 
celoročně 

Sběr papíru 
1. - 9. 

ročník 
Škola 

Školník, vychovatelky 

ŠD 
celoročně 

 

Říjen     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 
Příroda se ukládá na 

zimu 
ŠD Škola Vychovatelky ŠD 26. 10. 2015 

Týden zdraví 1. stupeň Škola Učitelky 1. St. 26. 10. 2015 

Ptačí stezka 1. A, 1. B MŠ Luční Sýkorová, Lipenská 
6. a 7. 10. 

2015 

Exkurze Dlouhé stráně 9. ročník 

Přečerpávací 

vodní elektrárna 

Dlouhé stráně 

Bublíková Ernestová 25. 9. 2015 

Sběr papíru 
1. - 9. 

ročník 
Škola 

Školník, Mikšaníková, 

Slováková + 7. C 
20. 10. 2015 

Přírodovědný Klokan 
8. a 9. 

ročník 
Škola Tomáš, Hetmer 14. 10. 2015 

Den stromů 
1. - 9. 

ročník 

Škola, park 

Komenského 
Ernestová + TU 20. 10. 2015 

 

Listopad     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

Keramický den 1. stupeň Škola Seiferová, Ďaďanová 
25. 11.- 26. 11. 

2015 

Projekt Zdravá školní 

jídelna 

3. A 

3. B 
 

Mahdalíková, 

Koschatská, Horníková 

2. – 6. 11. 

2015 

Týden zdraví 1. stupeň Škola Vyučující 1. stupně 
2. – 6. 11. 

2015 

Recyklohraní 

Kam s ní? Kdo ví? 

3. B, 6. A,  

8. B, 9. B 
 

Koschatská 

Ernestová 
12. 11. 2015 
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Listopad     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 
Krajská konference 

EVVO 
DVPP 

Zlín, budova 

14/15 

Koordinátor EVVO 

Ernestová 
12. 11. 2015 

 

 

Prosinec     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 
Setkání koordinátorů 

EVVO 
DVPP 

Magistrát města 

Zlína 
Ernestová 10. 12. 2015 

Vánoční výzdoba 
1. - 9. 

ročník 
Škola TU + ŠD 1.– 4. 12. 2015 

Vánoční besídky 
1. - 9. 

ročník 
Škola TU 22. 12. 2015 

Filmové představení  

Malý princ 

1. - 9. 

ročník 
GAC Vanická 22. 12. 2015 

 

Leden     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

Recyklohraní Od mávání 

k mobilu, od energie k pohybu 

3. B, 6. A,  

8. B, 9. B 
Škola 

Koschatská 

Ernestová 
20. 1. 2016 

Den země 

plán 
 Škola 

Koordinátor EVVO + 

TU 
29. 1. 2016 

 

Únor     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 
Planeta Země 

Východní Afrika 
2. stupeň 

Velké kino 

projekce 
Chwaszczová 9. 2. 2016 

Chemická olympiáda 9. ročník Škola Ernestová 10. 2. 2016 

Sněhulákový den ŠD  Vychovatelky ŠD 18. 2. 2016 

Biologická olympiáda 

Výběr  

6. 7. 

8.ročník 

Školní kolo 
Slováčková P. 

Chmelická 
18. 2. 2016 

Chytrá hračka 5. A 
Muzeum  

14/15 budova 
Krčmářová 26. 2. 2016 

 

 

Březen     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 
Velikonoce 4. B Knihovna FB Klepalová 15. 3. 2016 

Sběr papíru 
1. - 9. 

ročník 
Škola 

Školník, Mikšaníková, 

Slováková  
22. 3. 2016 

Memoriál Daniela 

Veselky a Jana 

Kubelky 

1. - 9. 

ročník 

 

Tělocvičny školy vyučující 23. 3. 2016 

Zlínské pověsti 4. A Knihovna FB Berková 31. 3. 2016 
 

 

Duben     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

Poznej a chraň 

1. - 9. 

ročník 

 

Oblastní kolo 

Želechovice 
Slováčková P. 12. 4. 2016 
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Duben     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

Poznej a chraň 
1. - 9. 

ročník 

Krajské kolo 

Želechovice 
Slováčková P. 19. 4. 2016 

Biologická olympiáda Heralt 7. C ZŠ Malenovice Slováčková P. 21. 4. 2016 

Keramický den 1. stupeň Škola TU  

Den země 

1. - 9. 

ročník 

Školní 

družina 

Nám. Míru 

Park Komenského 
TU 21. 4. 2016 

Sběr papíru 
1. - 9. 

ročník 
Škola 

Školník  

Mikšaníková, 

Slováková 

7. A, 7. B  

26. 4. 2016 

 

Květen     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

ŽA-BA-KO 

Čagánková  

8. A 

Doleželová  

9. B 

Vsetín Ernestová 5. 5. 2016 

Sběr papíru 
1. - 9. 

ročník 
Škola 

Školník, 

Mikšaníková, 

Slováková  

24. 5. 2016 

Ekoolympiáda 

8. B 

Kotopuloso

vá 

Vyvlečková 

 

ZŠ Štípa Ernestová 25. 5. 2016 

 

Červen     

Aktivita Třída Místo Zodpovídá Splněno 

ZOO Lešná 

VP 

1. - 9. 

ročník 

ZOO Lešná 
 

TU  

Krajský veletrh  

programů EVVO 

DVPP +  

6. B, 8. A,  

8. B, 5. C  

Hrad 

Malenovice 

Koordinátor EVVO 

Ernestová  

Kovaříková 

Kunová 

Daňhel 

10. 6. 2016 

Pracovní setkání 

EVVO 

Líska 

DVPP 

 
22. budova Ernestová 21. 6. 2016 

 

 

 

8. 6. Činnost školní družiny  

 

V tomto školním roce bylo zapsáno ve školní družině 121 žáků 1. – 3. tříd: 

1. oddělení: 30 žáků 1. A + část 3. B  vychovatelka Libuše Pivodová 

2. oddělení: 30 žáků 1. B + část 3. B  vychovatelka Jitka Stará 

3. oddělení: 31 žáků 2. A + část 3. A  vychovatelka Ludmila Slováková 

4. oddělení: 30 žáků 2. B + část 3. A, 3. B vychovatelka Denisa Mikšaníková 
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1. oddělení využívá kmenovou třídu v přízemí školy, která slouží pro ranní i koncovou družinu. 

2. oddělení je ve třídě 1. B, v prvním patře, ve které je i ranní družina.  

3. oddělení je ve třídě 1. A, rovněž v prvním patře školy  

4. oddělení je ve druhém patře ve třídě 3. A. 

 

Provoz školní družiny: ráno 6:00 – 7:40 hod., odpoledne 11:40 – 17:00 hod. 

Vychovatelky pracovaly podle školního vzdělávacího programu (ŠVP), z něhož vycházela 

témata pro sestavování týdenních plánů pro pravidelnou činnost – organizované aktivity zájmové       

a tělovýchovné. Celotýdenně byly zařazovány odpočinkové činnosti – klidové i aktivní, spontánní 

aktivity, příprava na vyučování, akce školní družiny, příležitostné akce i akce dle nabídky. 

Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu, dodržování zásad bezpečnosti, hygieny a při 

činnostech i hrách, dodržování daných pravidel, rozvíjení kamarádských vztahů a k odstraňování 

agresivity mezi žáky. Žáci byli motivováni zájmem o dané činnosti, měli možnost výběru dle 

momentální nálady, odpočinek při klidových individuálních hrách, nebo aktivní odpočinek               

s  pohybovými prvky při pobytu venku. 

Při  přípravě na vyučování si žáci osvojovali učivo zábavnou formou – pomocí didaktických 

her, doplňovaček, jazykolamů, říkadel, básní, četby apod. Pohybové aktivity probíhaly na hřišti 

školní družiny. Velmi oblíbený byl fotbal, florbal, cvičení na průlezkách, cvičení se švihadly              

i s kruhy. 

 

Školní družina nabízela během roku i zájmové kroužky: 

 Sportík – vedly L. Pivodová a J. Stará 

 Barvínek – vedly L. Slováková a D. Mikšaníková 

 Dovední Šikulové – vedla L. Pivodová 

 Taneční kroužek – vedla D. Mikšaníková 

 Flétna – vedla L. Slováková 

 

Úspěšný byl také vánoční jarmark. Výrobky, které se prodávaly, vyrobily vychovatelky společně       

s dětmi. Velmi pěkné háčkované vánoční ozdoby nám věnovala  na prodej jedna maminka. 

Materiální vybavení: v průběhu roku byly dokoupeny hračky, materiál pro zájmové činnosti               

i na pobyt venku. 

 

Akce školní družiny: 

Září:    Loučíme se s létem 

Říjen:    Týden zdraví 

 Podzimní strašidýlka a skřítci – příroda se ukládá ke spánku 

Listopad:   Pasování 1. A, 1. B 

Prosinec:   Den otevřených dveří, vánoční tvoření 

Únor:    Sněhulákový týden 

Březen:  Můj dobrý kamarád? Kniha 

 Velikonoční vyrábění 

Duben:   Den Země 

Květen:   Barevný den – hry s barvami 

Červen:   Máme rádi sluníčko – Kloboučkový den 

 

 

8. 7.  Aktivity žáků I. stupně  

 

Přednášky zubní hygiena  1. - 3.ročník 

Besedy s policií ČR    5.ročník 

Besedy v městské knihovně  1. – 5. ročník, probíhají během celého školního roku 

Výchovné koncerty KUC  1 - 5. ročník, akce probíhají v průběhu školního roku 
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Den strom    1. – 5. ročník, projekt 

Brána recyklace    5. A, projekt 

Literární soutěž krajská knihovna „Hledání“  3.-5.ročník 

Návštěva MŠ v naší škole   1. ročník 

Divadelní představení    1. – 5.ročník, v průběhu školního roku 

Pasování prvňáčků   1.A a 1. B v listopadu 2015 

Keramický den    vybrané třídy, výrobek na Vánoce 

Dopravní hřiště    4. ročník 

Plavecký výcvik    1.- 3.ročník  

Den otevřených dveří, rozsvícení vánočního stromečku, vánoční jarmark  

Mikulášské nadělování na 1.stupni 

Ukázkové hodiny v 1. třídě pro mateřské školy 1.A, 1.B 

Muzeum Zlín: Vánoční dílny 

Vánoční filmové představení 

Zápis do první třídy:    12. únor 2016 

Lyžařské soustředění plaveckých tříd 4. A, 5. A 

Básničkový den    recitační soutěž 1.-5.ročník 

Bruslení     1.- 4.ročník 

Adaptační kurzy pro budoucí žáky 1.třídy naší školy  jaro 2016 

Testování MŠMT z JČ, M, JA a přírodních věd   5.ročník  

Okrskové kolo recitační soutěže, Napajedla 

Hudební soutěž Slavíček  1.-5.ročník 

Matematická soutěž Klokan   2.-5.ročník 

Memoriál J. Kubelky a D.Veselky  vybíjená 1.-5.ročník 

Den země     3. – 5. ročník 

Atletický trojboj, atletická soutěž     

Dětský filmový festival Filmfest 2016 

Škola v přírodě    4. A 5. ročník 

Školní výlety  

Plavecká soutěž „Stříbrný věnec“  

Besídka pro rodiče   2.A, 2. B  

 

Úspěchy žáků  

 Stříbrný věnec 

 Atletický trojboj - 2. místo mezi zlínskými školami 

 Orientační běh 

 Pohár hejtmana ve florbale 

 Soutěže výtvarné  i  literární 

 Soutěže na úrovni školního kola 

„Básničkový den“,  recitační soutěž,  hudební soutěž „Slavíček“,  

„Memoriál J. Kubelky a D.Veselky 
 

 

 

 

8. 8.  Aktivity žáků II. stupně 
 

 

V průběhu školního roku proběhlo mnoho akcí pro žáky i pedagogy. Účastí na akcích se snažíme 

žáky motivovat a výuku udělat zajímavější. Přednášky, exkurze i zajímavá setkání si pedagogové 

organizují většinou sami a setkávají se se zájmem dětí. Důležitou součástí jsou také akce EVVO. 
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Jazyk český 

 školní kolo OČJ 

 okresní kolo OČJ  

 školní kolo recitační soutěže  

 *okrskové kolo recitační soutěže, V. Juklová a M. Škrabalová 

 organizace krajského kola OČJ, m. Hradilová a M. Boušková 

 Poštovní soutěž, Eliška Hudečková 

 průběžně vycházel školní časopis Sportík 

 

Matematika 

 Školní kolo Pythagoriády 

 okresní kolo Pythagoriády, P. Žalek, V. Křenek, D. Marek, V. Riedl 

 

Dějepis 

 školního kola Dějepisné olympiády 

 okresního kola Dějepisné olympiády 

 projekt Příběhy bezpráví 

 Divadelní představení Malý princ 

 

Jazyk anglický 

 kolo konverzační soutěže v AJ, 14 žáků 

 okresní kolo konverzační soutěže, Barbora Škubalová, 6. místo 

 

Hudební výchova 

 výchovné koncerty  II. stupeň 

 rozhlasová relace ke Dni učitelů, žáci 4. C 

 interaktivní výstava Orbis Pictus, 8. C 

 nácvik vystoupení na rozloučení 9. ročníků  

 

 

Člověk a svět práce 

 beseda s dívkami 6. ročníku – „Čas proměn“ o dospívání 

 Den řemesel, žáci 8. ročníku 

 prezentace středních škol v naší škole 

 projekty v ročnících 

 žáci 9. ročníků navštívili Informační a poradenské středisko k volbě povolání při Úřadu práce 

ve Zlíně a Den řemesel v Zlínském kraji 

 

Výchova ke zdraví    

 beseda s dívkami 6. ročníku – „Čas proměn“ o dospívání 

 

 

Zeměpis 

 

 projekce PLANETA ZEMĚ pro II. stupeň, Východní Afrika 

 projekt Austrálie, 7. A 8. Ročník, chat konference s bývalou   žákyní Lucií Kolářovou 

 

Přírodopis 

 Přírodovědný klokan – 2. stupeň 
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 Exkurze – Lidské tělo – 8. B – Chmelická, Hálová 

 Školní kolo Biologické olympiády – vybraní žáci  6. 7. 8. ročníku 

 Okresní kolo Biologické olympiády , R. Heralt 4. místo 

 Ekologická soutěž – „Poznej a chraň“ –  4 žákyně 6. a 7. ročníku školní, oblastní i krajské 

kolo Janků, Heralt, Křenek, 3. místo v okrese, 4. místo v kraji 

 Poznej a chraň, 3. Místo, Heralt, Janků, Křenek 

 přednáška AIDS stále hrozí – 8. ročník  

 zajímavé přednášky  

 

Chemie 

 Exkurze Dlouhé stráně 

 Exkurze Technické muzeum Brno 

 Školní kolo Chemické olympiády 

 Ekoolympiáda Štípa 

 Recyklohraní 

 Návštěva Dne otevřených laboratoří v Otrokovicích 

 ŽA-BA-KO, Vsetín, Doleželová, Čagánková 

 Ekoolympiáda Štípa, Kotopulosová, Vyvlečková 

 

 

 

8. 9.  Rozloučení s žáky 9. ročníků a vyhodnocení nejlepších sportovců školy 

 

Rozloučení žáků 9. ročníků se  školou a učiteli proběhlo dne 29. června 2016 na Malé scéně.  

Doprovodný program, který si tito žáci sami zorganizovali, uváděla Sabina Kotopulosová. Zpěv, 

hudba, tanec i scénka ze života třídy oživily tuto krásnou akci, kdy naši deváťáci obdrželi závěrečné 

vysvědčení a vzpomínkovou medaili. Zároveň se rozloučili se svými třídními učitelkami a ostatními 

pedagogy. 

 

Programem nás provázela hudební skupina vedená žákem třídy 9.A Matějem Muzikantem. 

Obohacením bylo i vystoupení malých moderních gymnastek pod vedením Simony Dlouhé.  

Součástí programu bylo vyhlášení nejlepších sportovců, kterým cenu předávali trenéři pan Ivan 

Jozífek, pan Petr Mokrejš a pan. Stanislav Laciga. 

 

Plavec roku   Adam PASTUŠAN – 9.A 

Atlet roku    Barbora ŠKUBALOVÁ – 9.B 

Hokejista roku Natálie MLÝNKOVÁ– 9.C 

 

Tradici školních akademií jsme od letošního školního roku pozměnili a rozloučili se s našimi 

žáky v komornějším duchu – v prostředí budovy divadla Malá scéna Zlín.  

 

Školní akademii bychom ponechali jako slavnost spojenou s výročím založení školy vždy    

po pěti letech a pořádali bychom ji opět v Kongresovém centru.  
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(Rozloučení s žáky 9. ročníků a vyhodnocení nejlepších sportovců školy) 

 

 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Naše škola byla zařazena do vzorku škol, které se účastnily inspekčního elektronického 

zjišťování, které nahrazuje v dané záležitosti inspekční činnost na místě. Zjišťování se týkalo 

matematické gramotnosti a proběhlo v říjnu 2015 (8.ročník) a v květnu 2016 (6.ročník).  

 

V období březen – květen roku 2016 byla provedena veřejnosprávní kontrola z MMZ, která 

byla zaměřená především na vedení pokladny a vnitřní kontrolní systém. Dle protokolu o výsledku 

kontroly nedošlo k závažnému pochybení, byly shledány pouze formální nedostatky. 
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10.  Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2015     

         

 

číslo 

řádku 
ukazatel 

        
Kč 

 

 1. Aktiva celkem       50 105 692,34 

 2. Z toho: dlouhodobý nehmotný majetek   622 530,00 

 3.            dlouhodobý hmotný majetek   54 986 482,69 

 4.            oprávky     -24 283 125,70  

 5.            dlouhodobý finanční majetek   0,00 

 6.            zásoby      0,00 

 7.            pohledávky       17 358 492,00 

 8.            finanční majetek     1 421 313,35 

 9.            přechodné účty aktivní     0,00 

 10. Pasiva celkem     50 105 692,34 

 11. Z toho: majetkové fondy     31 080 819,58 

 12.            finanční a peněžní fondy   81 124,46 

 13.            HV běžného účetního období   976,73 

 14.            nerozdělený HV minulých období   0,00 

 15.            rezervy       0,00 

 16.            závazky     18 942 771,57 

 17.            bankovní úvěry a výpomoci     0,00 

 18.            přechodné účty pasivní      0,00 

 19. Výnosy z činnosti       519 367,00 

 20. Z toho: tržby z prodeje služeb    4 000,00 

 21.             tržby z pronájmu     390 937,00 

 22.             Příspěvky - ŠD   124 430,00 

 22. Finanční výnosy         847,57 

 23. Provozní dotace celkem     20 757 735,00 

 24. Ostatní výnosy       385 454,67  

 25. Výnosy celkem       21 663 404,24 

 26. Spotřeba materiálu     788 950,03 

 27. Spotřeba energií       879 806,37 

 28. Opravy a udržování     527 461,00 

 29. Služby    1 534 372,40 

 30. Mzdové náklady       12 234 407,00 

 31. Zákonné sociální pojištění a náklady    4 293 252,00 

 32. Odpisy dlouhodobého, nehmotného a hmotného majetku 581 348,76 

 33. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 802 325,00 

 34. Ostatní náklady     20 504,95 

 35. Náklady celkem       21 662 427,51 

 36. Hospodářský výsledek za účetní období   976,73 
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11. Vlastní hodnocení školy 
 

Školní rok 2015/2016 byl pro naši školu jiný než roky minulé. Důvodem bylo stále 

neobsazené místo ředitele školy. Školu vedla od 1. 7. 2016 pověřená statutární zástupkyně           

Mgr. Hana Chmelická, která doposud působila na škole ve funkci zástupkyně pro 2. stupeň.  

 

Vypsání a konání dalšího kola výběrového řízení proběhlo na podzim. Aby byly splněny 

všechny požadované úkony spojené s konkurzním řízením na ředitele, byl vypsán termín výběrového 

řízení až na 18. 11. 2015. Zúčastnilo se ho  pět uchazečů a na základě výsledku a po představení      

se Radě  města Zlína jsem byla dne 1. 1. 2016 jmenována  ředitelkou Základní školy  Emila Zátopka 

Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace. 

 

Tuto školu jsem velmi dobře znala, neboť jsem byla sama její absolventkou ve sportovní 

atletické třídě a navštěvovaly ji i obě mé dcery. V letech 2004 – 2012 jsem zde také učila na 2.stupni 

tělesnou výchovu a zeměpis. V roce 2012 jsem z této školy odešla na jinou ZŠ z důvodu 

nespokojenosti s jejím směřováním, které neodpovídalo mým představám o prestižní sportovně 

zaměřené škole.   

 

Přihlášením do konkurzního řízení jsem chtěla využít možnost se na tuto školu vrátit              

a to v pozici, v níž bych lépe mohla prosadit své vize.  

 

Můj nástup na začátku kalendářního roku měsíc před ukončením 1. pololetí byl sice velmi 

náročný, ale s pomocí všech zaměstnanců se mi podařilo seznámení s nynějším stavem školy            

a hlavně jeho řízením.  

 

1.pololetí bylo řádně ukončeno 31. ledna 2016 . Ve 2. pololetí už proběhly určité změny tak, 

aby nebyla narušena výuka a chod školy a byly zažehnány nejvíce problémové otázky ekonomické, 

personální. Bohužel svázanost s nevýhodnými smlouvami, předpisy a ekonomické limity                

mi nedovolí řešení problémů úplně dle mých představ.  

 

Tato výroční zpráva podává informace o minulém školním roku 2015/2016 a ukazuje směr 

dalšího, doufám, že úspěšnějšího školního roku 2016/2017.   

 

 

11.1. Co se nám podařilo… 

 

 podařilo se zvládnout rozjezd školního roku 2015/2016 po náročném období, kdy byla naše 

škola sledována médii  

 dařila se také spolupráce nové ředitelky školy s oběma zástupkyněmi - pro II. stupeň        

Mgr. Hanou Chmelickou a pro I. stupeň PaedDr. Miroslavou Horníkovou   

 kolektiv pedagogických pracovníků se opět obměnil, letos více, než bychom si uprostřed 

školního roku přáli, ale situaci jsme zvládli a je stabilizovaný  

 na bývalou ekonomku paní Bařinovou, která byla propuštěna z důvodu zpronevěry, byla již 

podána exekuce 

 tradičně jsme uskutečnili školu v přírodě v rekreačním středisku Jeleňovská                            

a také lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník ve středisku Javorníky – Kohútka 
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(maškarní ples - LVK Kohútka) 

 

 ve výchovně vzdělávacím procesu plníme stanovené cíle průběžně 

 aprobovanost výuky je vysoká, všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační 

předpoklady pro výuku na ZŠ 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle zájmu jednotlivců a nabídky 

vzdělávacích organizací – viz bod 7 této zprávy 

 naši žáci si vedli opět úspěšně ve sportovních soutěžích   

 spolupráce s trenéry sportovních tříd je na dobré úrovni, vylepšila se komunikace 

s hokejovým i atletickým klubem, neshody mezi oběma plaveckými kluby pokračují  

 naši učitelé organizovali okrskové, okresní i krajské soutěže (naukové i sportovní)  

 tradičně (pošesté) jsme organizovali krajské kolo olympiády v jazyce českém  

 adopci na dálku – Linsy Awuor, dívky z Keni, v tomto roce ukončíme, protože z důvodu 

stavby UTB v blízkosti naší školy jsme byli nuceni značně omezit školní sběry a nedaří se tak 

vybrat dostatečnou finanční hotovost  

 školní časopis SPORTÍK jsme přejmenovali na JEDNIČKU a snažíme se o větší zapojení 

žáků do jeho tvorby pod dohledem Mgr. Daňhela    

 co se týká internetových stránek, snažíme se pracovat na jejich aktuálnosti a atraktivnosti 

 pokračuje velmi dobrá spolupráce s výborem Klubu rodičů a Školskou radou – tradičně            

a úspěšně pořádají školní ples a přispívají na nákup pomůcek do školy 

 

 
(Polonéza našich žáků 9. ročníku – Školní ples – Hotel Moskva) 
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 formou projektu na rozšíření florbalu i do naší školy jsme žádali o grant nadaci Synot 

 propagace školy vzhledem k veřejnosti je na velmi dobré úrovni (denní tisk, internet, 

vystoupení žáků na akcích města a na plese školy)     

 snažíme se dobře spolupracovat s různými institucemi: Město Zlín, OŠMTV KÚ Zlínského 

kraje, Úřadem práce, KPPP Zlín, SPC, T-Klubem, Knihovnou Fr. Bartoše, Muzeem 

jihovýchodní Moravy, Městským divadlem, Sportovními kluby Zlín a jednotlivými 

sportovními oddíly 

 opět jsme se popáté zúčastnili soutěže OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, 

reprezentovali jsme školu již jen v jednotlivcích, vzhledem k tomu, že soutěž se kříží s jinými 

termíny závodů 

 zapojili jsme se do projektu HODINA POHYBU NAVÍC, který bude orientován na školní 

družinu 

 letos se nám po dlouhé době podařilo uskutečnit výběry ve všech sportovních třídách do  

4. ročníku a vzhledem k dostatečně vysokému počtu žáků v 3. ročníku se pro příští školní rok 

otevřou poprvé čtyři čtvrté třídy 

 

 

11. 2. Co nás trápí… 

 

 nedostatečná naplněnost tříd v některých ročnících a s tím spojený nedostatek financí 

 v letošním roce se nám bohužel nepodařilo dostatečně naplnit dvě 1.třídy, byli jsme tedy 

nuceni otevřít jen jednu třídu ve vyšším počtu žáků 

 nedaří se nám zatím oslovovat vhodně rodiče a přátele školy, aby více podpořili školu 

sponzorskými dary 

 vztahy mezi dvěma plaveckými kluby ve Zlíně nejsou na dobré úrovni a má to značný vliv     

i na školu 

 školní parlament se zatím nepodařilo obnovit, ale ráda bych to v budoucnu napravila  

 budoucnost naší velké tělocvičny 

 

 

11. 3. Kam se chceme ubírat… 

 

 doufáme, že se nám bude dařit i v dalších letech naplňovat sportovní třídy dostatečným 

počtem žáků ve spolupráci s jednotlivými sportovními kluby  

 naším cílem bude opět co nejlépe reprezentovat naši školu, město Zlín, Zlínský kraj i Českou 

republiku nejenom ve sportovních soutěžích 

 chtěli bychom udržet vysokou aprobovanost a stabilitu našeho pedagogického sboru, 

největším problémem je výuka AJ 

 budeme respektovat osobnost a individualitu našich žáků a také budeme usilovat o větší 

respekt a autoritu celého pedagogického sboru v očích našich žáků 

 nadále budeme spolupracovat s rodiči, pokusíme se je více zapojit do mimoškolních aktivit     

a práce pro školu 

 budeme se snažit rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit 

 aktivně provádět prevenci sociálně patologických jevů a šikany mezi žáky (důsledně                

a jednotně využívat možnosti školního řádu) 

 kázeňské problémy řešit ve spolupráci s rodiči a trenéry sportovních klubů 

 pokračovat v průběžném vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením spíše              

na společně vzdělávací akce 

 chceme motivovat v naše žáky i pracovníky k pocitu příslušnosti ke své škole,                   

která od 1. 9. 2001 nese čestný název Základní škola Emila Zátopka Zlín, k hrdosti na svou 
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školu a navazovat tak na dlouholetou tradici ve výchově a vynikající péči o sportovně 

talentované děti a mládež 

 rádi bychom navázali na dlouhodobou tradici ve výchově a péči o sportovně talentované děti 

 

 

12.  Závěr výroční zprávy 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Výroční zpráva 

byla -  12. října 2016 schválena Školskou radou a po jejím schválení předána zřizovateli.  

 

 

Datum zpracování zprávy:                                    5. září 2016 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:   14. září 2016 

Datum projednání na Školské radě:                       7. září 2016 

 

Podpis zástupce statutárního orgánu a razítko školy: 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník: 

Odbor školství - zřizovatel 

 


